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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks kurikulum 2013 kelas 

XI SMA Negeri 1 Kota Jambi dalam aspek perencanaan memiliki kriteria baik 

dan sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun masih terdapat kekurangan pada 

komponen materi yang belum dijelaskan secara rinci, kompetensi dasar pada KI 1 

dan KI2 serta indikator pencapaian kompetensi pada KI 1 dan KI 2,bentuk soal 

penilaian pengetahuan dan langkah pembelajaran berbasis teks yang tidak 

diuraikan pada RPP.  

Proses pelaksanaan pembelajaran sudah terlaksana namun, dari keempat 

langkah pembelajaran berbasis teks tersebut langkah membangun teks mandiri 

tidak diterapkan oleh guru kelas XI MIPA 2 dan XI MIPA 5 hal ini dikarenakan 

fokus penilaian guru pada materi proposal ialah dengan penilaian kelompok. Pada 

evaluasi pembelajaran kurang terlaksana.evaluasi pembelajaran yang dilaksankan 

oleh guru bahasa Indonesia kelas XI MIPA 2 hanya aspek keterampilan dan sikap 

hal ini tidak sesuai dengan RPP yang dibuatnya.  

Pada tahap evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru bahasa Indonesia 

kelas XI MIPA 2 penilaian aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan terlaksana. 

Sedangkan evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru bahasa Indonesia kelas XI 

MIPA 5 penilaian aspek keterampilan tidak terlaksana.  
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Kendala yang dihadapi guru bahasa Indonesia ialah pada pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks membutuhkan waktu waktu yang 

tepat dalam pelaksanaannya dan guru membutuhkan waktu lebih untuk melakukan 

penilaian. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran bahasa Indonesia 

berbasis teks kurikulum 2013 kelas XI SMA Negeri 1 Kota Jambi sudah 

terlaksana namun masih kurang kesesuaian antara RPP yang dibuat dengan 

pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

5.2 Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan di atas yang menyatakan bahwa pembelajaran 

bahasa indonesa berbasis teks telah dilaksanakan dalam meteri pelajaran  

proposal. Maka implikasinya adalah pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks 

di kelas XI MIPA 2 dan XI MIPA 5 telah menerapkan langkah pembelajaran 

berbasis teks. Untuk guru sendiri perlu adanya kesesuaian antara perencanaan dan 

pelaksanaan. Perencanaan yang dibuat dalam RPP seharusnya dapat disesuaikan 

dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jika guru menggunakan pembelajaran 

berbasis teks maka dalam perencanaan pembelajaran tersebut juga mencantumkan 

langkah pembelajaran berbasis teks. 

5.3 Saran 

Peneliti menyarankan agar guru lebih meningkatkan keterampilan 

merancang RPP dengan menyesuaikan pembelajaran di kelas serta beberapa 

komponen harus lebih jelas lagi. Dengan perencanaan pembelajaran yang baik 

maka pelaksanaan pembelajaranpun akan terlaksana dengan baik. Selain gitu guru 
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harus lebih kreatif lagi untuk membangun semangat belajar siswa agar lebih aktif 

dan fokus pada pembelajaran dan pada evaluasi pembelajaran aspek pengetahuan 

sebaiknya guru lebih rinci memasukkan soal-soal tes beserta kunci jawabnnya di 

dalam RPP. 

Penelitian ini membahas tentang implementasi pembelajaran bahasa 

Indonesia berbasis teks kurikulum 2013 kelas XI SMA Negeri 1 Kota Jambi 

dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran dan kendala 

yang dihadapi guru bahasa Indonesia kelas XI SMA Negeri 1 Kota Jambi. 

Diharapkan peneliti selanjutnya mampu menggali lebih banyak permasalahan 

yang ada, dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

 

 

 


